
Machtiging Besluit ruimtelijke ordening afdeling Programmering

Bekendmaking van het besluit van 15 juni 2016 - zaaknummer 2016-000033

 
 

 

DE ALGEMEEN DIRECTEUR

 

Gelezen het voorstel inzake machtiging Besluit ruimtelijke ordening;

Gelet op het bepaalde in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening;

Gelet op artikel 3 eerste lid van het Algemeen reglement mandaat Gelderland 2009

 

BESLUIT

 

I
Machtiging te verlenen aan S. Sprokkereef Programmamanager Ruimte en Wonen en Programmama-

nager SteenGoed Benutten van de afdeling Programmering tot het plegen van overleg als bedoeld in

artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening, waaronder onder meer het uitbrengen van adviezen,

namens de provinciale diensten, als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro met inachtneming van het Algemeen

reglement mandaat Gelderland 2009;

 

II
Ten aanzien van de machtiging als bedoeld onder I als vervangers aan te wijzen:

• H.F. van de Wart Afdelingsmanager B afdeling Programmering;

• J.B.J. Bekhuis Afdelingsmanager B afdeling Programmering;

• P. van de Kreeke Programmamanager Water afdeling Programmering.

 

III
Het besluit Machtiging Besluit ruimtelijke ordening d.d. 31 oktober 2013 Provinciaal Blad 2013/243 in

te trekken.

 

IV
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad

waarin het wordt geplaatst.

 

 

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland,

De algemeen directeur voornoemd

 

 

 

Gepubliceerd te Arnhem

Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland

P.G.G. Hilhorst

algemeen directeur

   

Meer informatie

Provincieloket, telefoonnummer (026) 359 99 99, e-mailadres: post@gelderland.nl.

 

 

Rechtsmiddelen

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na dagtekening van dit besluit hiertegen een bezwaarschrift

indienen. Het bezwaarschrift dient te worden gezonden aan Gedeputeerde Staten, secretariaat Commissie

van Advies voor Bezwaarschriften en Klachten, Postbus 9090, 6800 GX Arnhem. Op envelop en brief

duidelijk "bezwaarschrift" vermelden.
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Degene die een bezwaarschrift heeft ingediend, kan bij de voorzieningenrechter van de rechtbank

Gelderland (Postbus 9030, 6800 EM Arnhem) een verzoek indienen om een voorlopige voorziening te

treffen. Voor individuele burgers (niet voor advocaten en ook niet voor gemachtigden namens een

bedrijf of een organisatie) bestaat de mogelijkheid dat verzoek digitaal in te dienen. Meer informatie

kunt u vinden op www.rechtspraak.nl. Voor het behandelen van een verzoek om een voorlopige voor-

ziening wordt griffierecht geheven. Over de hoogte en de wijze van betaling van het griffierecht kunt

u informatie verkrijgen bij de rechtbank Gelderland, telefoonnummer (026) 359 20 00 of op

www.rechtspraak.nl.

 

Informatie over de bezwarenprocedure en de mogelijkheid van mediation is te vinden op de website

van de provincie Gelderland (www.gelderland.nl). U kunt die informatie, vervat in de brochure "Niet

eens met een besluit van de provincie Gelderland? Bezwaarschrift of mediation", ook opvragen bij het

Provincieloket via telefoonnummer (026) 359 99 99.
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